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1. Základní údaje o škole

Název školy Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková
organizace

Adresa školy Markvartovická 50/966, 747 14 Ludgeřovice

IČ 70945951

Bankovní spojení 1849645339/0800

DIČ CZ 70945951

Telefon/fax 731513340

E-mail skola@zsludgerovice.cz

Adresa internetové stránky www.zsludgerovice.cz

Datová schránka 6seme7k

Právní forma Příspěvková organizace

Název zřizovatele Obec Ludgeřovice,  IČO 00 300 390
Markvartovická 48/52
Ludgeřovice
747 14

Zařazení do sítě škol 1.1.2002

Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel školy: Mgr. Karel Moric
Zástupce ředitele: Mgr. Vladimíra Lišková
Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Martina Chobotová
Výchovný poradce: Mgr. Jakub Kolenko
Ekonomka: Bc. Lada Burečková
Účetní: Jana Wanderburgová
Sekretariát: Jana Talacková
Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Václavíková

Vedoucí pracovníci Vedoucí učitelka MŠ  Vrablovec 384/26, Ludgeřovice:
Bc. Pavla Olšáková
Vedoucí učitelka MŠ Hlučínská  496/62, Ludgeřovice:
Bc. Martina Chobotová
Vedoucí učitelka MŠ Hlučínská 110/140, Ludgeřovice:
Bc. Martina Kubec Vjačková
Vedoucí vychovatelka ŠD:
Mgr. Markéta Slováková

Složení školské rady Předseda: MUDr. Táňa Kačmařová
Členové: Mgr. Lubomír Bardaševský, Mgr. Alena Rajnochová,
Ing. Marie Plačková, Ing. Pavel Borek,
Mgr. Dana Vilkusová

Přehled hlavní činnosti školy (podle
zřizovací listiny)

ZŠ a MŠ poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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Součásti školy

součásti školy IZO Kapacita
Mateřská škola IZO: 107 628 520 124

Základní škola IZO: 102 432 376 650

Školní družina IZO: 120 003 058 240

Školní jídelna - Výdejna IZO: 102 944 491 130

Školní jídelna ZŠ IZO: 103 156 178 1100

Školní budovy

Adresa TYP Kapacita Počet tříd / oddělení
Základní škola a mateřská škola
Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Markvartovická 966/50
747 14 Ludgeřovice

Základní škola
Školní družina

580
180

25
6

Základní škola a mateřská škola
Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Hlučínská 110/140
747 14 Ludgeřovice

Základní škola
Školní družina

70
60

3
2

Základní škola a mateřská škola
Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Hlučínská 110/140
747 14 Ludgeřovice

Mateřská škola 24 1

Základní škola a mateřská škola
Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Vrablovec 384/26
747 14 Ludgeřovice

Mateřská škola 28 1

Základní škola a mateřská škola
Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Hlučínská 496/62
747 14 Ludgeřovice

Mateřská škola 72 3
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2. Údaje o počtu žáků

Počet tříd k 1.9.2021 Počet žáků k 1.9.2021

Základní škola 24 550

Mateřská škola 5 120

Údaje k 21.06.2022

4



3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Obor vzdělání

Základní škola 79-01-C/01

Vzdělávací program Zařazené třídy

Školní vzdělávací program „Škola pro život“ 1. – 9. třída

Školní vzdělávací program „Jaro, léto, podzim, zima, v
naších školkách je vždy príma“

3 – 7 let

Školní vzdělávací program „Školní družina pro všechny“ 1. – 9. třída

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedag. pracovníci ZŠ 36

Pedag. pracovníci MŠ 10

Vychovatelky ŠD 7

Asistenti pedagoga 4

Ekonomický úsek 3

Správní zaměstnanci 15

Zam. školní jídelny 14

Mateřská dovolená 5

Celkem 94

Správní zaměstnanci

Ekonomický úsek
Ekonomka :   Bc. Lada Burečková
Hospodářka:  Jana Wandarburgová
Účetní: Pavlína Čurajová, od 1.7. Jana Talacková
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Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Václavíková
Personál kuchyně: 14 zaměstnanců

Správní zaměstnanci škola a mateřské školy
Školníci 2 zaměstnanci
Uklízečky 11 zaměstnankyň

5. Zápis k předškolní, povinné školní docházce a přijímání
žáků do středních škol
5.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání bylo přijato celkem 33 dětí.

Adresa Počet dětí z toho 2 letých

Základní škola a mateřská škola
Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Hlučínská 110/140
747 14 Ludgeřovice

16 0

Základní škola a mateřská škola
Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Vrablovec 384/26
747 14 Ludgeřovice

8 1

Základní škola a mateřská škola
Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Hlučínská 496/62
747 14 Ludgeřovice

9 0
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5.2 Zápis k povinné školní docházce

K povinné školní docházce bylo přijato 80 žáků.
Ve školním roce 2022/2023 má škola celkem 4 první třídy.

Adresa Počet žáků z toho 5-ti letých Počet tříd

Základní škola a mateřská
škola Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Hlučínská 110/140
747 14 Ludgeřovice

21 0 1

Základní škola a mateřská
škola Ludgeřovice,
příspěvková organizace
Markvartovická 966/50
747 14 Ludgeřovice

59 2 3

5.3 Výsledky přijímacího řízení

a) na víceletá gymnázia přijato:

z pátého ročníku ze sedmého ročníku

Gymnázia 2 3

b) na střední školy přijato:
9.A 9.B Celkem

Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky
Gymnázia 3 5 3 2 6 7

Střední školy 9 9 10 7 19 16
3-leté SOU 3 1 5 1 8 2

Odborné učiliště 0 0 0 0 0 0

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy

v devátém ročníku v nižším ročníku

58 0
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
vzdělávacími programy

1. Pololetí 2021/2022

Snížené známky z chování: 1
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2. Pololetí 2021/2022

Snížené známky z chování: 4

Počet opravných komisionálních zkoušek: 2

Testování žáků:
Žáci 5. tříd byli v měsíci květnu testování ČSI z JČ, M a dovednosti usnadňující učení.
Žáci 8. tříd  psali od 2. do 27. května testy od firmy SCIO -  Trénink na přijímací zkoušky nanečisto -
M, JČ a OSP.
IQ Menza - testování žáků se uskutečnilo 5. května 2022.
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Absence žáků:

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:
Celkem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 52
- z toho závažné vývojové poruchy učení 16
- z toho závažné vývojové poruchy chování 30
- z toho závažné vady řeči 2
- z toho s poruchami autistikého spektra 2
- z toho sluchové postižení 1
- z toho zrakové postižení 1
- z toho žáci mimořádně nadaní + nadaní 0
- z toho žáci s tělesným postižením 0
- z toho žáci s mentálním postižením 0
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Přehled úrazů ve školním roce 2021/2022

Počet úrazů ve školním roce 2021/2022 - 126 (úrazy,  bodnutí hmyzu, drobná poranění)
z toho počet odškodněných úrazů - 16

Přehled kroužků ve školním roce 2021/2022

7. Údaje o preveci sociálně patologických jevů

V tomto roce se nám téměř podařilo naplnit plán školního metodika prevence. V září jsme
rodiče seznámili s rolí školního metodika prevence a taktéž i žáky.

Opět fungovala schránka důvěry, kterou ale musím říct, žáci nevyužívají, raději chtějí řešit
problém osobně. Mnohem častěji žáci využívali osobních rozhovorů s výchovnou poradkyní Mgr.
Marcelou Bilovou, metodikem prevence Mgr. Veronikou Seidlovou či třídními učiteli a zákonnými
zástupci. Všechny řešené problémy jsme konzultovali společně. Spolupráce s vedením školy,
výchovnou poradkyní a metodikem prevence je na velmi dobré úrovni.
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V minimálním preventivním programu jsme se zaměřili na zdravý životní styl, kdy období
karantén a sociální izolace během covidového období zasáhly do běžného denního programu žáků,
dále vztahy ve třídě, prevenci a řešení šikany, problematiku sociálních sítí. Během školního roku se
uskutečnila spousta mimoškolních akcí, které napomáhají stmelení kolektivu, besedy, třídnické
hodiny a dotazníková šetření, co ve třídách žáky trápí, adaptační a jazykové pobyty, lyžařský a
cyklistický kurz.  Na naší škole funguje nástěnka s preventivní tématikou.

V letošním roce jsme při realizaci preventivních aktivit spolupracovali s organizacemi
Renarkon „Buď OK“, CZ.NIC, Městská policie Hlučín, Eurotopia, Revolutuin Train. Samozřejmě jsme
se věnovali i aktuálním tématům, které bylo zapotřebí řešit ( facebook, vztahy, šikana atd.)

Specifická prevence:

● Na naší škole měli žáci možnost  zapojit se do řady kroužku, také doučování

● Školní družina, třídní samospráva

● Školní parlament

● Zapojení do akcí a projektů

● Práce na školních projektech

● Besedy a přednášky pro žáky

● Sportovní turnaje a školní soutěže

● Den dětí

● Den otevřených dveří

● Návštěvy divadelních a filmových představení

● Jazykové pobyty dětí, adaptační kurzy, výlety

Nespecifická prevence:

během školního roku proběhly v rámci prevence tyto akce:
program Buď Ok - Renarkon (všechny ročníky)
dopravní výchova - 4.ročníky
klima třídy Eurotopia (7.a 8. ročníky)
Revolution Train (8. a 9. ročníky)

Řešené problémy a přestupky:
Všechny přestupky, které se odehrály během školního roku, byly řešeny s žáky, pokud byla
potřeba, tak i s jejich zákonnými zástupci. Zápisy z těchto schůzek jsou k dispozici u p.
zástupkyně.

1) nebezpečné chování na sociálních sítích se sexuálním podtextem 6.B
2) napadnutí spolužáků 6. B
3) nezdravé vztahy ve třídě 7.A
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4) elektronická cigarety ve škole 6.A
5) užití alkhoholu na školním výletě žáků 9AB
6) chování a neomluvené hodiny žáka v  7.C

Nadále pokračuje spolupráce s okresní metodičkou Mgr. L. Šimečkovou. Setkávali jsme se
osobně na schůzkách metodiků v Opavě, kde se projednávaly důležité informace a změny
týkající se prevence. Hlavním tématem těchto schůzek byla inkluze, šikana a problém
skrytého záškoláctví. Během roku jsou důležité informace posílány emaily.

V rámci prevence naše škola spolupracovala:

→ Renarkon Ostrava
→ PPP Hlučín, tel. 595 044 110, PPP Ostrava- Zábřeh,tel. 596 746 770, PPP Opava, tel. 553

622 768
→ SPP Opava, tel. 553 671 830
→ Odbor péče o dítě Hlučín, tel.  595 020 234
→ SVP Opava, tel. 553 713 065
→ Okresní metodik prevence- p. Šimečková
→ Eurotopia Opava

Hasiči Ludgeřovice
→ Městská policie Hlučín
→ český odborník  na kyberkriminalitu JUDr. Jan Kolouch Ph.D

8. Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

Jméno a příjmení Název školení termín

Veronika Seidlová Práce s chybou v čj 30.8.2021

Hana Halodová Smysluplným bádáním k úspěchu 15.9.2021

Lucie Matýsková Toglic 18.11.2021

Martina Hřivňacká BOV 18.11.2021

Hana Halodová BOV 18.11.2021

Jakub Kolenko Dějepis + 2021-2022

Miroslava Bartusková Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi ZŠ 18.11.2021

Pavla Olšáková Proč roste agresivita u dětí 18.11.2021

Pavla Olšáková Nesprávné sykavky jako nemoc moderní doby 1.11.2021

Pavla Olšáková Vývoj řeči u dítěte 23.9.2021
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Pavla Olšáková Význam pohybových aktivit u našich dětí 15.11.2021

Sylvie Gaidová Aktivizující metody pro podporu matematické
gramotnosti na ZŠ

2.11.2011

Ivana Marčíková Netradiční formy rozvoje matematiky a logického
nadání

1.12.2021

Markéta Slováková Vedoucí školní družiny 15.10,22.10.25.10

Jitka Šílová konference cizích jazyků 26.11.21

Marcela Bilová Dysortografie - prakticky 11.11.2021

Marcela Bilová Jak nejlépe porozumět dítěti s dyslexií 24.11. 2021

Kubec Vjačková Montessori školení

Jana Václavíková Kurz nadaní A1
30.9.2021 -
14.1.2022

Michaela Smutná Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické
gramotnosti

1.11.2021

Karin Slivková KVIC Ostrava - Zajímavé techniky a nápady ve
výtvarné práci s dětmi - Vánoční tvoření

30.11.2021

Kateřina Dočárová Kurz nadaní A1 2021-2022

Barbora Pelcová Webinář Význam pohybových aktivit u dětí 15.11.2021

Barbora Pelcová Rizikové chování dětí na internetu II 25.11.2021

Barbora Pelcová KVIC Ostrava - Rozvoj pozornosti a všímavosti
žáků

3.12.2021

Ivana Juráková Jak na genetickou metodu čtení a psaní, Fraus 26.5. - 23.6.2021

Jana Václavíková Webinář - Tipy a triky pro komunikaci s rodiči v
náročných situacích

7.12.2021

Zuzana Stáňová Rozvoj nadaného dítěte předškolního věku v praxi 9. 12. 2021

Pavla Olšáková Neklidné a zbrklé dítě-Dr.Pekařová 20.1.2022

Jana Václavíková Webinář - Formativní hodnocení 31.1.2022
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Petra Šenkyříková Rozvoj nadaného dítěte PV v praxi 9.12. 2021

učitelé 1. a 2. stupeň Google Workspace s Radkem Jansou 15.2.2022

Pavla Olšáková Děti jsou hosté, kteří hledají svou cestu-L.Bínová 17.2.2022

Ivana Marčíková Hrátky s kapaliny a plyny 21.2.2022

Ivana Marčíková Jak prakticky na polovodiče se žáky ZŠ 22.2.2022

Jitka Šílová Kreativní metody výuky cizích jazyků s využitím
obrazových materiálů

22.2.2022

Pavla Olšáková Důslednost nebo bezpodmínečná láska-dr.
L.Pekařová

10.3.2022

Marie Plačková Konference ICT - nová informatika 14.3.2022

Hana Halodová
Miroslava Poštulková
Hřivňacká

Skutečně zdravá škola -školení
Jak na realizaci farmářských trhů

23.3.2022

Jan Schreier
Petr Stočes

Zábavné hry s míčem: motto "Není jen vybíjená" 28.3.2022

Jan Schreier Tvoříme ze dřeva 7.4.2022

Lucie Matýsková Formativní hodnocení s klidem 11.4.2022-
5.5.2022

Martin Nevřela
Jan Schreier
Jana Grzychová

Konference “Počítač ve škole” 12. - 13. 4. 2022

Ivana Marčíková Pomocník fyziky - elektřina a magnetismus 24.3.2022

Ivana Marčíková Pomocník fyziky - mechanické vlastnosti tekutin,
optika

5.5.2022

Klára Martišovská
Alena Rajnochová

Učitelský summit 2022
Progresivní metody ve výuce

23.4.2022

Marie Plačková Edu Days 2022 26.4.2022

Marie Plačková Práce se žáky s OMJ, jak na výuku češtiny u
ukrajinských žáků, sdílení zkušeností a příkladů
dobré praxe integrace a vzdělávání ukrajinských

3.5.2022
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žáků

Marcela Bilová Práce se žáky s OMJ, jak na výuku češtiny u
ukrajinských žáků, sdílení zkušeností a příkladů
dobré praxe integrace a vzdělávání ukrajinských
žáků

3.5.2022

Marie Plačková Regionální identita aneb výuka místního regionu v
praxi

31.5.2022

Klára Martišovská Nácvik čtení genetickou metodou 30.5.2022

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti.
Spolupráce se SRPDŠ a dalšími organizacemi obce:
Ve školním roce 2021/2022 pokračovala spolupráce se SRPDŠ na výborné úrovni. V uplynulém
období se díky pandemii nekonal tradiční Školní ples ani Maškarní rej. V průběhu května ale
proběhla tradiční Retro zábava. Společné schůzky probíhaly dle potřeby. Diskutovali jsme o různých
školních záležitostech a také o tom, jak ještě více vylepšit vzájemnou spolupráci. Velmi dobrá
spolupráce byla po celý školní rok také se sdružením Klubu rodičů Vrabčáci a Spolkem rodičů při ZŠ
a MŠ Ludgeřovice z naší mateřské školy.

Prezentace školy na veřejnosti:
Ve školním roce 2021/2022 se naše škola opět prezentovala na konferencích. Za zmínku zcela určitě
stojí vystoupení na celostátních konferenci pořádané v rámci projektu SYPO pod záštitou NPI-ČR -
MŠMT. Dále vedení worshopů a webinářů, na kterých jsme předávali své zkušenosti pedagogům z
celé ČR. Naše škola také uspořádala 4 inspirativní dny pro pedagogy z Moravskoslezského kraje a
města Kopřivnice.

The Ostrava International School  - MEZINÁRODNÍ ŠKOLA V OSTRAVĚ
Od vzniku této školy s ní úzce spolupracujeme a pro české žáky této školy jsme kmenovou školou.
Také v letošním školním roce jsme pracovali na prohloubení spolupráce mezi oběma školami. Z
důvodu pandemie COVID-19 se letos napořádaly žádné projekty ani akce.

10. Inspekční činnost
V letošním nebyla na naší škole provedena kontrola Českou školní inspekcí. S českou školní
inspekcí jsme spolupracovali při rychlých šetřeních, které byly prováděny online formou v systému
InSPIS případně dotazníky.

Na odloučeném pracovišti Mateřské školy, Hlučínská 496/62 proběhla kontrola KHS-Opava.
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11. Projekty školy
Šablony II:
Začátek projektu - 01.09.2019
Konec projektu - 31.01.2022
Celková výše projektu: 1.7 mil. Kč
MŠ
Sdílení zkušeností - Jobshadowing
DVPP - zaměřeno na Montessori pedagogiku, ICT, inkluzi

ŠD
DVPP - AJ

ZŠ
DVPP - AJ - 80 hod -
Sdílení zkušeností - Jobshadowing
DVPP - metodický zaměřeno a navazující na metody RWCT, včetně zapojení ICT techniky do
vzdělávaní

ERASMUS +  2020 - 2023
Fáze projektu: schválený projekt
Cíl projektu: SEN, Gifted children, IT - jobshadowing
Státy: Itálie, Dánsko, Španělsko, Chorvatsko
Dotace 19.000 EUR

Šablony III:
Začátek projektu - 01.09.2021
Konec projektu - 31.06.2023
Celková výše projektu: 905.600,- Kč

MŠ
Jobshadowing v ČR - 4x
Projektový den - 10x

ZŠ
Sdílení zkušeností - Jobshadowing v zahraniční - 18x
Jobshadowing v ČR - 10x
Projektový den - povinná aktivita ZŠ i MŠ
Kariérové poradenství - povinná aktivita

Digitalizujeme:
MŠ - 80 tis. - iPady, robovčelky (podzim 2022)

ZŠ - 548 tis. - iPady, mikroskopy, roboti, 3D tiskárna
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12. Základní údaje o hospodaření školy.

Ekonomický úsek při ZŠ a MŠ Ludgeřovice ve školním roce 2021 – 2022

Součástí organizační struktury je ekonomický úsek, který zajišťuje ve škole tyto činnosti :
- účtování a rozbory mezd, mzdových inventur, kontrola tarifních a nadtarifních složek platu, kontrola čerpání
jednotlivých složek, vývoj čerpání z jednotlivých položek rozpočtů,čerpání za jednotlivá zařízení a kategorie
zaměstnanců dle potřeb MŠMT
- měsíční přehledy  zdravotního pojištění, sociálního pojištění, nemocenských dávek, daní
-  ELDP, kontrola a evidence
- evidenci poplatníků daně z příjmů včetně evidence odpočtů a ročního zúčtování daně
- komplexní personální agendu – pracovní smlouvy, dosažená kvalifikace, lékařské periodické a vstupní
prohlídky, zápočtové listy, zápočet přechozích dob praxe, kontrola všech předložených dokladů a aktualizace
údajů
- vystavuje potvrzení pro - žádosti o půjčky zaměstnanců, dětské přídavky, příjmy a jiné sociální dávky
- komplexní vedení účetnictví organizace (přijaté a vydané faktury, přijaté a vydané pokladní doklady, bankovní
výpisy, účetní doklady, cestovní doklady), včetně vypracování Rozvahy, Výsledovky, Přílohy a předání do
systému CSÚIS
- vedení knihy přijatých faktur včetně roztřídění dle nákladových středisek a určení zdrojů krytí, určení
schváleného limitu
- vedení knihy vydaných faktur, vystavení faktur dle platné legislativy a uzavřených smluv, kontrola úhrad
faktur, popřípadě upomínání neuhrazených faktur
- zpracovává agendu daně z přidané hodnoty, agendu přenesené daňové povinnosti, agendu ohledně
vypracování kontrolního hlášení včetně všech potřebných dokladů
- provádí platební styk dle specifikací (SJ, FKSP, ONIV, ZS)
- provádí zařazení nového majetku, vytvoření majetkové karty, zajišťuje vyřazování majetku z majetkových
karet i z účetnictví dle schválení RO Ludgeřovice a platné legislativy, komplexní evidenci majetku včetně
vypracování ročních odpisových plánů, vedení odpisů v příslušném období a přípravy fyzických a dokladových
inventur, včetně kompletace a vystavení protokolů
- eviduje a účtuje přijaté dary pro organizaci včetně RO Ludgeřovice
- zpracování podkladů pro získané dotace a provádění vyúčtování jednotlivých transferů /Šablony II., Erasmus
+, Women for women/
- zpracovává podklady pro potřeby úřadů (obecních, pracovních, finančních)
- podklady pro přípravu rozpočtů ke zveřejnění a schválení (zřizovatele a krajského úřadu), rozborů rozpočtů,
vypracování střednědobých rozpočtů ke schválení a zveřejnění
- zajišťuje účetnictví doplňkové činnosti včetně nájemních smluv, dohod, fakturace
- zpracování ekonomických statistických výkazů a rozborů (čtvrtletně, pololetně a roční)
- objednávání, příjem, vydávání a evidence učebnic, školních pomůcek
- archivace dokumentů a spisové služby atd.
- vedení poštovní a datové služby odesílání a přijímání pošty včetně jednacích čísel, vedení podacího deníku
a evidence všech rozhodnutí školy
- vedení objednávek školy a všech zařízeních školy
- vedení a evidenci smluv školy
- zajišťuje vedení pokladny školy včetně styku s bankou, vybírání hotovosti, ukládání hotovosti na bankovní
účet, vydávání platebních karet zaměstnancům dle požadavku ředitele školy
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- spolupráce při zajišťování, vyúčtování mimorozpočtových dotací
- spolupráce na vytváření směrnic organizace a tvorba ekonomických směrnic
- spolupráce na vnitřním kontrolním systému organizace (kontrola efektivnosti, účelnosti vynaložených
prostředků)
- spolupráce při administrativě využívání FVE, vyúčtování OTE, převod prostředků zřizovateli
- zajišťuje a objednává kancelářské potřeby pro organizaci

13. Školní jídelna

Ve školní jídelně se k 30.9.2021 stravovalo 260 dětí mateřské školy, 225 dětí 1. stupně základní
školy, 260 dětí 2. stupně základní školy, 180 studentů střední školy a 60 zaměstnanců škol. V rámci
doplňkové činnosti zajišťovala školní jídelna stravování pro 210 cizích strávníků. Školní jídelna také
připravuje pro žáky 1.- 4. tříd ranní svačiny. Zaměstnanci školní jídelny zařazovali do jídelního lístku
nová jídla, snažili se o pestrost stravy a kladli důraz na moderní zdravou stravu. V našem salátovém
baru strávníkům každý den nabízíme rozmanité zeleninové saláty, mléčné výrobky a různé druhy
ovoce.
Školní jídelna si zajišťuje rozvoz obědů vlastním autem.
Jsme spolu se školou držitelé Bronzového certifikátu “ SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA “.
V každém roce investujeme do stávajícího zařízení a vybavení školní jídelny a snažíme se
modernizovat vybavení školní kuchyně, abychom našim zaměstnancům ulehčili práci a urychlili
proces přípravy velkého množství připravovaného jídla.

14. Materiálně technické zajištění základní školy

14.1. Základní škola Ludgeřovice, Markvartovická 966/50,
Ludgeřovice

Hlavní budova školy
Renovace druhého stupně

V letošním školním roce jsme provedli výměněnu hlavních rozvodů dešťové kanalizace, odpadů a
jejich napojení na venkovní média. Současně s touto výměnou jsme provedli výměnu podlah ve třech třídách
na hlavní budově školy. Dále proběhla výměna stolů a židlí v prostorách školní jídelny a výměna 4ks
interaktiních tabulí na prvním stupni.
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Další investice školy

V průběhu školního roku 2021/2022 jsme dále v hlavní budově školy provedli tyto renovace:

- nový zvonkový systém školy
- klimatizace ve sborovně 1.stupně
- výmalba tříd a prostor školy
- zakoupení fritézy do školní jídelny
- oprava žaluzií
- a jiné...

14.2 Mateřská škola Vrablovec 384/26, Ludgeřovice
V letošním školním roce jsme pro děti zrenovovali pískoviště. Dále proběhly jen běžné udržovací

inevstice, výmalba prostror.

14.3. Mateřská škola Hlučínská 110/140, Ludgeřovice
Na odloučeném pracovišti neproběhly ve školním roce žádné zásadní investice a opravy.

Zakoupila se pouze nová lednice, pomůcky pro děti v mateřské škle a probíhaly běžné udržovací
investice.
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14.4. Mateřská škola Hlučínská 496/62, Ludgeřovice
V letošním školním roce proběhla výměna nefunkčních dětských šatních skříňí za nové. Dále

proběhly jen běžné udržovací investice.

15. Zpráva základní školy za školní rok 2021/2022
Zahájení nového školního roku a jeho první polovina byla poznamenána mimořádnými

opatřeními v důsledku pandemie COVID-19 a s příchodem jara, kdy jsme se všichni těšili na návrat
do “normálního” života, vypukla válka na Ukrajině a s tím i příchod ukrajinských žáků a jejich rodin k
nám do školy. Vše jsme bez větších potíží zvládli a žáci již pak většinu roku chodili pravidelně do
školy. Tou největší akcí školního roku bylo otevření nástavby školy a renovace dílen včetně
kompletního vybavení. Žáci se těšili na nové moderní prostory, ve kterých probíhá výuka. Další
velkou stavební akcí bylo otevření nafukovací haly, která slouží nejen našim žákům, ale také složkám
a veřejnosti obce Ludgeřovice. Došlo také k vybudování potřebného zvonkového systému školy.

Ve školním roce 2021/2022 jsme mohli našim žákům nabídnout bohatou nabídku kroužků.
Těší nás zájem žáků o tyto mimoškolní aktivity. Zorganizovali jsme celou řadu charitativních akcí,
sběr starého papíru, projektové dny a obhájili jsme bronzový certifikát v projektu Zdravá škola. Získali
jsme dotaci společnosti Lidl v hodnotě 100 000,- na projekt jedlá školní zahrada. Dále se nám
podařilo zorganizovat řadu mimoškolních aktivit, a to zejména lyžařské výcviky 4. a 7. ročníků,
jazykové pobyty 3. a 6. ročníků s rodilým mluvčím, cyklistický kurz, školy v přírodě, zájezd do
Osvětimi a třídenní výlet do Prahy. Rovněž se žáci naší školy zúčastnili celé řady sportovních a
vědomostních soutěží, ve kterých byli často velmi úspěšní.

V měsíci dubnu proběhl zápis do prvních tříd. Zápis i v letošním roce proběhl již tradiční
prezenční formou. Velmi mne těší zájem o naši školu nejen z naší obce Ludgeřovice, ale také z
přilehlých vesnic. Důvodů je více, mne samotného ale asi nejvíce těší kvalita výuky, kterou naše
škola nabízí. Důkazem toho jsou nejen všichni přijatí žáci devátých ročníků, ale také výsledky
testování Českou školní inspekcí a společností Scio žáků 5. a 8. ročníků, kdy ve dvou stěžejních
předmětech, kterými jsou český jazyk a matematika, jsme dosáhli nadprůměrných výsledků. A v
neposlední řadě také naše úroveň anglického jazyka, kdy žáci úspěšně skládají zkoušky úrovně KET
a PET.

Naše škola od 1. září 2021 začala vyučovat podle nového ŠVP, ve kterém se promítají
kompetence pro život ve 21. století. Po technické i personální stránce jsme na to byli výborně
připraveni. Naše zkušenosti s úpravou školního vzdělávacího programu předáváme ostatním školám
v rámci Moravskoslezského kraje i celé České republiky. V průběhu roku se učitelé naší školy
inspirovali na zahraničních stážích v Dánsku, Finsku a Portugalsku, ale také na stážích v České
republice. Navštívili základní školy, kde se mohli inspirovat od svých kolegů. Upevnili si své jazykové
dovednosti, motivovali se k dalšímu sebevzdělávání a předávání cenných zkušeností svým kolegům.
Nové poznatky, inspirace a nápady aplikují ve své výchovně vzdělávací práci. Také my jsme v naší
škole přivítali zahraniční kolegy z Dánska a Španělska. I pro ně jsme byli velkou inspirací.
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Tradiční ukončení školního roku, ke kterému patří ocenění našich nejúspěšnějších žáků a
rozloučení s našimi deváťáky, bylo hezkou a důstojnou tečkou za celým školním rokem.

Během letních prázdnin jsme opravili dešťovou a splaškovou kanalizaci na hlavní budově
školy, vymalovali třídy a proběhly další drobné opravy.

15.1 Úspěchy žáků ve školním roce 2021/2022

Měsíc Soutěž Třída Umístění

září Logická olympiáda 5. B 11 z 1503
v kraji

září Logická olympiáda 8. A 11 z 3009
postup do krajského kola,v
postupové soutěži
30

září Architektura
Moravskoslezského kraje

9. A 3. místo
kraj

prosinec Do hlubin studentova bytí 9.A 1.místo - kraj

Prosinec Komm Bücherwurm!
Eichendorff

9. B 1.místo okres

prosinec Komm Bücherwurm!
Eichendorff

9.B 1.místo okres

prosinec Komm Bücherwurm!
Eichendorff

9. B 3. místo
okres

leden Matematická olympiáda 5.B 6. místo okres. kolo

leden Zeměpisná olympiáda 7.A 10.místo/ 60 okresní kolo

leden Dějepisná olympiáda 9.B 16.místo/40
okresní kolo

březen Okresní kolo Olympiáda z Čj 9.B 14.místo /z 50 bodovaných

březen Okresní kolo Olympiáda z Čj 9.B 20.místo /z 50 bodovaných

březen Hasičský záchranný sbor ČR
- vědomostní soutěž o Knihu
hasičských pohádek

9.A výherkyně březnového kola soutěže

březen Okresní kolo olympiády AJ 9.B 1.místo
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duben Hasičský záchranný sbor ČR
- Požární ochrana očima dětí

9.B 2. místo v okrese

duben Hasičský záchranný sbor ČR
- Požární ochrana očima dětí

7.C 1. místo v okrese

duben Hasičský záchranný sbor ČR
- Požární ochrana očima dětí

8.B 3. místo v okrese

duben Matematická olympiáda 6.B úspěšný řešitel OK

duben minikopaná dívky nižší
stupeň

5.A, 5.B
4.B, 4.A
2.B

2. místo v okrese

květen minikopaná - dívky 9.A, 9.B místo v okrese,3. místo v MS kraji

květen minikopaná - chlapci 9.A, 9.B,
8.A

1. místo okrsek, 5. místo okres

červen Atletické mistrovství
Hlučínska

1.-5.ročník 2.místo běh 60m

červen Mistrovství ČR v psaní všemi
deseti

7.C 23. v rámci ČR

16. Zpráva školní družiny za školní rok 2021/2022
Ve školním roce 2021-2022 bylo k pravidelné docházce do ŠD řádně přihlášeno 195 žáků
1. - 4.třídy.

Počet oddělení: 7
1.oddělení žáci 1.A + 3.A - p.vych. Konečná
2.oddělení žáci 1.C + 3.A - p.vych. Petrusková
3. oddělení žáci 3.C + 4.B - p.vych. Slováková
4. oddělení žáci 2.C + 4.B - p.vych. Plačková
5. oddělení žáci 2.A + 4.A - p.vych. Juchelková
6.oddělení žáci 1.B + 3.B - p.vych. Slivková dolní škola  ZŠ
7.oddělení žáci 2.B + 3.B -p.vych. Pelcová dolní škola ZŠ

Provoz ŠD ve škol.roce 2021/2022:

Hlavní budova ZŠ:
Ranní družina: pondělí – pátek od 6.30 do 7.40 hodin
Odpolední družina: pondělí – pátek od 11.30 do 16.30 hodin
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Dolní budova ZŠ:
Ranní družina: pondělí – pátek od 6.30 do 7.40 hodin
Odpolední družina: pondělí – pátek od 11.30 do 16.30 hodin

Činnost školní družiny
Ve školním roce 2021/2022 jsme pro žáky vytvořili mnoho zajímavých programů a činností.
Činnost byla pestrá a různorodá, žákům poskytovala dostatečný prostor pro odpočinek, hru, pracovní
a výtvarnou činnost, sportovní činnost venku i v hernách. Žáci se seznamovali s novými výtvarnými
technikami, vyráběli různé dekorativní předměty, vyzkoušeli si cvičnou kuchyňku, upekli perníčky,
pizzu, muffiny. V každém měsíci byla pro žáky připravena celodružinová akce. I v letošním roce byl
uspořádán sběr citronové kůry.
Zorganizovali jsme: vyrábění závěsných podzimních dekorací, adventního kalendáře, ptačího
krmítka, tabla, karnevalových masek, loutkového divadla, malování kraslic a putovních kamenů,
vyrábění afrických masek a koláže Afriky, batikování triček.
Uspořádali jsme: Ve světě ticha, Strašidelná párty, vánoční dílničky, Čertovský rej, Královna
ZIMA, Tablo, Družina má talent, Papučový den, zapojili se do ponožkové výzvy u příležitosti
světového dne Downova syndromu, pyžamovou párty, karneval v maskách, letní olympiádu.

Úrazy
Během roku 2021/2022 nedošlo k vážnému úrazu.

Chování dětí
Chování žáků hodnotím kladně, nedošlo k závažnému porušení řádu. Drobné kázeňské
přestupky byly řešeny domluvou, popřípadě s rodiči a třídním učitelem.

Spolupráce
S třídními učitelkami proběhla spolupráce na výbornou.

17. Zpráva mateřské školy za školní rok 2021/2022
Ve školním roce 2021/2022 celkem navštěvovalo naše mateřské školy 118 dětí (MŠ Sovičky

72, MŠ Ledňáčci 22, MŠ Vrabčáci 24).
Otevírací doba mateřských škol: MŠ Sovičky 6:30 - 16:30, MŠ Ledňáčci 6:30 - 16:00, MŠ

Vrabčáci 6:30 - 16:00.
V průběhu školního roku proběhly personální změny. V MŠ Sovičky odešla Bc. Martina

Chobotová (mateřská dovolená) a Jana Konečná (důchod). Místo nich nastoupily Bc. Kristina
Hudečková a Martina Porubová.

K nástupu do základní školy jsme v mateřských školách připravovali 39 dětí (MŠ Sovičky 16 z
toho 7 odklad, MŠ Ledňáčci 14 z toho žádný odklad, MŠ Vrabčáci 7 z toho žádný odklad).

Neřešili jsme žádné stížnosti ani žádné závažné úrazy. Z důvodu stáletrvající pandemie
Covid-19 jsme v rámci platných preventivních opatření museli několikrát zavřít celé třídy z důvodu
karantén.

Zápis do mateřských škol, během kterého jsme přijímali 32 dětí (9 do MŠ Sovičky, 16 do MŠ
Ledňáčci, 7 do MŠ Vrabčáci), proběhl 11. května.

V MŠ Sovičky letos proběhl od 1.7. do 29.7. 2022 prázdninový provoz, který jsme
zabezpečovali pro všechny tři mateřské školy. MŠ Ledňáčci a MŠ Vrabčáci byli spojeni v 3. třídě v
počtu 23 dětí. Děti z MŠ Sovičky byly rozděleny do 1. a 2. třídy v celkovém počtu 42 dětí.
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Akce mateřských škol:

MŠ Sovičky - dlabání a vyřezávání dýní, lampionový průvod spojený s uspáváním broučků a
berušek společně s MŠ Ledňáčci, den dobra a zla, mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu
v Atriu spojené se zpěvem koled a rozbalováním dárků ve třídách, velikonoční dílničky, jarní tvořivé
dílničky s rodiči, indiánský výlet na Bílou, výlet do ZOO Ostrava za naší adoptovanou sovou pálenou,
zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků na školáky.

MŠ Ledňáčci - lampionový průvod spojený s uspáváním broučků a berušek společně s MŠ
Sovičky, vánoční tvořivé dílničky, čertí rej spojený s mikulášskou nadílkou, karneval v MŠ, peče celá
školka - ke Dni matek, opékání a posezení s rodiči a dětmi na Vrablovci ke konci školního roku,
rozloučení s předškoláky s klaunem Hopsalínem, výlet do letního parku na Skalku.

MŠ Vrabčáci - pohádkový les - akce i pro veřejnost, haloweenské dopoledne, den dobra a zla
s mikulášskou nadílkou, radostné dopoledne u stromečku s nadílkou, maškarní ples s Hopsalínem,
hudební dílna - Kočky a Kočičky, rej čarodějnic, sportovní dny v Hlučíně, Den dětí s hledáním
pokladu, výlet na Skalku, rozloučení se školním rokem - pasování na školáky - opékání v areálu
Hospůdky na Vrablovci.

Jednotlivé mateřské školy si v průběhu školního roku zajišťují akce podle zájmu a aktuální
nabídky. Pravidelně mateřské školy navštěvují divadla jako např. Divadélko Smíšek, Divadlo Beruška
apod.

Před zápisem do prvních tříd navštívily předškolní děti základní školu, aby se seznámily s
jejím prostředím.

Všechny tři mateřské školy se účastnily plaveckého výcviku v Aquacentru Bospor Bohumín a
lyžařského výcviku na Sklace - účast v těchto kurzech záležela na rozhodnutí rodičů.

18. Zpráva o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávaní
Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace nemá zřízenou odborovou
organizaci.

V průběhu školního roku jsme spolupracovali se středními školami v rámci projektu OKAP - žáci
8.ročníku. Dále žáci 9.ročníku navštívili výstavu Student a JOB kde se prezentují střední školy.

Zapojujeme do soutěží HZS a snažíme se využívat nabídky témat Policie ČR, Městské Policie Hlučín
a HZS Hlučín.

Zpracoval dne 20.09.2022

Mgr. Karel Moric
ředitel školy
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Na vědomí:

Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy 20.09.2022

Výroční zprava byl schválená Školskou radou 20.09.2022

V Ludgeřovicích dne 20.09.2022

Mgr. Karel Moric
ředitel školy
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